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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال١٢البند 
  ر املتعلق بالدورةالتقري

مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا             
  اخلامسة والثالثني

  احملتويات
  ) ُتستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً   
   ) من جدول األعمال١البند (
لوجيـة  ُعقدت الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنو           -١
يف قصر املؤمترات الدويل ومركز معارض ديربان، يف ديربان، جبنوب أفريقيا،           ) اهليئة الفرعية (

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨يف الفترة من 
مجهوريـة ترتانيـا    (وافتتح الدورةَ رئيس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويـونغي            -٢

وأعرب عن تعازيه حلكومة مايل وأسـرة مامـا     . ع األطراف واملراقبني  ورحب جبمي ) املتحدة
وشكر السيد مويونغي حكومة . كونايت، رئيس اهليئة الفرعية الراحل، الذي وافته املنية مؤخراً      

مث ألقـت   . مايل اليت عيَّنته، بدعم من اجملموعة األفريقية، إلمتام والية السيد كونايت وبروحه           
  .لمة يف اهليئة الفرعية إحياء لذكرى السيد كونايتاألمينة التنفيذية ك

  ) ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية   -ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 نوفمـرب،/ تشرين الثـاين  ٢٨ يف جلستها األوىل املعقودة يف       ،نظرت اهليئة الفرعية    -٣

ـ  ةذكرة مقدمة من األمين   يف م   تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه         ة التنفيذي
)(FCCC/SBSTA/2011/3.  
  :ةالتاليبصيغته ها، أُقر جدول األعمال نفسويف اجللسة   -٤

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
  غري الرئيس؛انتخاب أعضاء املكتب   )ج(  
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(  

        برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ والقابليـة للتـأثر بـه               -٣
 .والتكيف معه

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٤
على الغابات وإدارهتـا بـصورة      الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ      

 .مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥

 .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املقّرر تنظيمه يف الدورتني الرابعـة              -٧
 من اهليئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج       والثالثني واخلامسة والثالثني لكل   

عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة           
للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر            

ومنتدى ميكـن أن    املذكور  األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل       
  .)١(يعىن بتدابري التصدي

__________ 

 .٩٣، الفقرة ٦-م أ/١املقرر  )١(
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 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨

 :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٩

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحـري            )أ(
 الدوليني؛

طارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم      تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإل      )ب(
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛لألطرافاجلرد السنوية 

غازات الدفيئـة   التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          )ج(
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ املقدمة من األطراف

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -١٠

جاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة         احت  )أ(
 مشاريع آلية التنمية النظيفة؛باعتباره نشاطاً من 

ــدة ملركّ   )ب( ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب ــات اآلث ب
إىل احلـصول    سعياً) HCFC-22( ٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  

بـات  على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابـل تـدمري مركّ         
  ؛)HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون

 توجـد فيهـا   على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت        املترتبة   اآلثار  )ج(
أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة يف       ضمن  غابات آيلة لالستنفاد    

 ؛وإعادة التحريج جمال التحريج

 معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )د(

 االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئـة      قرير السنوي عن    الت  )ه(
 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول        وغريها من املعلومات  

     اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول كيوتـو، مبوجـب        لالتفاقية  
 . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١الفقرة 

 .مسائل أخرى  -١١

 .الدورة املتعلق بتقريرال  -١٢
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  من جدول األعمال ١١إىل ) ب(٢البنود من املتعلقة بتقارير ال  -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال١٢البند (

، يف  ديـسمرب /كـانون األول  ... املعقودة يف    ... تهايف جلس نظرت اهليئة الفرعية،      -٥
ويف اجللسة  . (FCCC/SBSTA/2011/L.17) اخلامسة والثالثني  ارهتمشروع التقرير املتعلق بدو   

  .األمانةمن  مبساعدة ،التقرير املتعلق بالدورةيستكمل أن ب اهليئة الفرعية للرئيس ت، أذننفسها

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

        

  
  
  


